
 
 
ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, QUE OBJETIVA O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, PARA OS COLABORADORES DAS 

UNIDADES ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Aos 15 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois,  às 10h00min, na Associação Saúde da Família 
(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se o 
responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública, de Seleção de Fornecedores, 
Modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 e Processo nº 039/2022. 

 
REABERTURA DA SESSÃO 
 
Às 10h00 min a sessão foi reaberta, para a continuidade do Processo de Seleção de Fornecedores. 
 
Em continuidade conforme estabelecido na sessão anterior, as amostras de todos os participantes que 
deixaram os itens para avaliação foram analisadas pela Equipe de Seleção, desta forma a análise segue 
descrita no ANEXO I da presente ata. 
 
Considerando que os envelopes das empresas CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA, MCK 
COMERCIAL LTDA e INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS não foram abertas na sessão anterior, 
estes serão analisados nesta oportunidade. 
 
Os envelopes já estavam devidamente rubricados e lacrados, após abertos os foi verificado que a empresa 
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA deixou de apresentar o balanço completo, faltando a parte 
referente ao ativo da empresa de modo que não foi possível verificar os índices apresentados, sendo, 
portanto, declarada INABILITADA. 
 
A empresa INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS deixou de apresentar CADIN Municipal, CADIN 
Estadual e atestado de capacidade técnica em cópia autenticada ou original, sendo, portanto, declarada 
INABILITADA. 
 
A empresa MCK COMERCIAL LTDA está obrigada a apresentação de balanço através do SPED e 

apresentou em forma divergente, sendo, portanto, declarada INABILITADA. 

Para o LOTE 2, tendo em vista que nenhuma das empresas atenderam aos requisitos de habilitação e das 

amostras avaliadas anteriormente, serão avaliadas as amostras das empresas MWT COMERCIO DE 

ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA e DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELLI, pois na primeira 

oportunidade de análise das amostras estas não foram verificadas considerando que estavam inabilitadas, 

assim, será feita analise para continuidade da classificação ou abertura de prazo para adequação pelas 

concorrentes. 

Para o LOTE 3, tendo em vista que nenhuma das empresas atenderam os requisitos de habilitação e de 
amostras avaliadas, será avaliada a amostra da próxima classificada em ordem de proposta de lances, 
VIEIRAS COMERCIAL EIRELLI. 
 
Para o LOTE 4, tendo em vista que nenhuma das empresas atenderam os requisitos de habilitação e de 
amostras avaliadas, será avaliada a amostra da próxima classificada em ordem de proposta de lances, 
VIEIRAS COMERCIAL EIRELLI. 
 
  
Foi realizada diligencia referente a Certidão de Regularidade do FGTS, das empresas CAMPINAS 
MILITARY DEFENSE LTDA, INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS, MCK COMERCIAL LTDA, pois 
decorrido o prazo entre a abertura da primeira sessão e a reabertura desta, as certidões estavam vencidas, 
pelo que foram novamente emitidas e todas constaram regulares 
 
 
A sessão foi suspensa as para as 12h25min para almoço e análise das demais amostras 



 
 
 
A sessão foi reaberta às 14h 03min. 
 
Da análise das amostras referente ao LOTE 02 a empresa MWT COMERCIO DE ROUPAS E 
ESTAMPARIA LTDA, apresentou colete sem costura dupla reforçada de modo que foi REPROVADA. 
A empresa D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, não deixou amostra à época da seleção, de forma 
que teve sua análise prejudicada, pois como havia participado da fase de lances deveria ter apresentado 
a amostra conforme solicitado em edital em momento oportuno. 
 
Neste sentido, considerando que as fases das amostras foram superadas e na eventual habilitação das 
empresas supramencionadas estas não teriam aprovação das peças, será dado prazo para empresa 
INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS, única remanescente com amostras aprovadas para 
apresentar os documentos de habilitação faltantes no prazo de 2 (dois) dias uteis para prosseguimento do 
lote, que deverão ser entregues no endereço da ASF. 
 
Em adiantar dos trabalhos o responsável pelo certame negociou o valor do LOTE 02 com o representante 
da empresa INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS; o responsável pelo certame, solicitou ao 
representante da empresa chegar no preço da 1ª classificada, este declinou. Foi solicitado o alcance dos 
preços da 2º e 3º colocadas na ordem de classificação de lances, cujo representante novamente declinou 
alegando impossibilidade de desconto, mantendo o valor do lote conforme proposta original de R$ 250,50 
(duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). 
 
Da análise referente aos LOTES 03 E 04 a próxima colocada na ordem de classificação de lances é a 
empresa VIEIRAS COMERCIAL EIRELI, que teve suas amostras avaliadas e estavam em conformidade 
com o edital para ambos os lotes, sendo que sua habilitação já estava de acordo conforme avaliada na 
sessão anterior. 
 
Assim, o responsável pelo certame negociou com a empresa o valor do LOTE 03, questionando se o 
representante da empresa VIEIRAS COMERCIAL EIRELI alcançaria o valor do primeiro classificado, o 
representante declinou. O Responsável pelo certame propôs o alcance do valor do 2º colocado da fase de 
lance com valor total do lote de R$ 260,48, (duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) 
sendo aceito pelo representante. 
 
O responsável pelo certame negociou o valor do LOTE 04, questionando se o representante da empresa 
VIEIRAS COMERCIAL EIRELI alcançaria o valor do primeiro classificado, sendo que este declinou. O 
representante da empresa propôs o valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) que foi aceito pelas partes. 
 
 
Seguindo com a habilitação das empresas estas ficaram habilitadas na seguinte forma: 
 
HABILITADAS  
 

 
EMPRESAS HABILITADAS  

LOTES 

1 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI 
3, 4 e 6 

2 - CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI 
5 

 
A empresa MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, foi declarada habilitada com relação aos 
documentos, porém não teve suas amostras aprovadas, portanto, não poderá fazer parte do cadastro 
reserva para os lotes aos quais concorreu, sendo que as demais empresas não estão aptas a participar 
do referido cadastro, uma vez que não possuem habilitação ou amostras de acordo com o edital. 
 
O responsável pelo certame questionou se os representantes das empresas gostariam de verificar a 
documentação de habilitação das demais empresas, que não manifestaram interesse. 
 
O representante da empresa D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI rubricou todos dos documentos 
abertos em sessão 
 



 
 
Por fim as empresas foram declaradas vencedoras da seguinte forma cujos valores de cada lote estão 
lançados no ANEXO II: 
 

 
EMPRESAS VENCEDORAS  

LOTES 

1 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI 
3, 4 e 6 

2 - CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI 
5 

 
A empresa INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS classificada para o LOTE 02 está condicionada à 
apresentação dos documentos solicitados para complementação cujo resultado será divulgado em ata 
complementar. 
 
RECURSO: 
 
Conforme item 20.1 do edital os representantes das empresas não manifestaram interesse em interpor 
recurso. 
 
Permaneceram até o final da sessão os representantes das empresas VIEIRAS COMERCIAL EIRELI; 
D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI e INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS sendo que os 
demais deixaram a sessão no decorrer das fases. 
 
ENCERRAMENTO 
Nada mais a ser tratado, às 15h07min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente Ata que foi 
lida e da qual foi dado de acordo por todos e será publicada no site da ASF.  
 
 
 
 
ASSINAM:  

_____________________________________ 
Ramon Ribeiro                                     

Responsável pelo Certame 

 

__________________________________                     
Maria das Graças Almeida de Oliveira  

Membro da Equipe Apoio 

_____________________________ 
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

 
            ___________________________________         ______________________________ 
                                Adriana Albertini                                                   Silvio Médici 
                          Membro da Equipe Apoio                                    Membro da Equipe Apoio 

 

 

 

 

 

ANEXO I -  ATA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS 

 



 
 
SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 E 

PROCESSO ASF N° 039/2022, QUE OBJETIVA O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, PARA OS 

COLABORADORES DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

Aos 08 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois às 14h15min, na Associação Saúde 

da Família da Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 - nesta Capital, reuniram-se o 

representante do Setor de Compras e os membros da Equipe de Apoio, para análise das 

amostras apresentadas pelos proponentes. 

 

De acordo com o item 19.1, do Edital, foi solicitado amostra para os seguintes lotes: 

Lote 01: Item 01; 

Lote 02: Item 02; 

Lote 03: Itens 01 e 04; 

Lote 04: Item 01; 

Lote 05: Item 01; 

Lote 06: Item 01. 

Sendo, portanto, a presente análise restrita aos referidos itens. 

 

As amostras foram avaliadas conforme solicitado no descritivo do Anexo I do Edital, tais 

como: cor, qualidade do tecido, gola, punhos, corte, acabamento, botões, impressão em 

silkcreen, bem como a qualidade do bordado e conhecimento analítico dos membros da 

equipe. 

 

Assim, após análise das amostras apresentadas, as mesmas foram aprovadas ou reprovadas, 

conforme abaixo: 

 

ANÁLISE DO LOTE 01 

 

• MAFRO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELLI – Primeira colocada para Lote 

01 - apresentou amostra para o item 1, sendo REPROVADA, pois apresentou o 

Avental sem a pala superior, com 05 botões, com os dois bolsos superiores embutidos, 

aberturas laterais e sem platina interna com botão para suspensão da manga, sendo 

que deveria ter sido apresentado Avental Manga longa canhão, comprimento extra 

longo 7/8, abaixo dos joelhos, modelo unissex, confeccionado em tecido de 



 
 

MICROFIBRA GABARDINE leve, composição 100% poliéster, cor padrão branco, com 

pala superior, sem punhos, tipo canhão e bainhas fixas, gola blazer pespontada larga, 

abertura frontal com seis botões branco em perolado de primeira linha, com quatro 

furos em cada botão, três bolsos chapados frontais, sendo dois inferiores e um superior 

à esquerda. Os bolsos deverão ser simples com pespontos travetes nos cantos. Com 

duas aberturas de bolso lateral, sendo uma de cada lado. Mangas com platina interna 

com um botão para suspensão da manga. Cinto fixado nas costas na altura da cintura, 

com largura de 5cm, com abertura lateral em continuação da cintura traseira. 

 

  

 

Ato contínuo, passou se a análise da Segunda colocada para o Lote 01. 

  

 

• MCK COMERCIAL LTDA - apresentou amostra para o item 1, sendo REPROVADA, pois 

apresentou o Avental com 05 botões não perolados e sem platina interna com botão 

para suspensão da manga.  

 

 Ato contínuo, passou se a análise da Terceira colocada para o Lote 01. 

 

• - MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA – Empresa Inabilitada; 

 

Ato contínuo, passou se a análise da quarta colocada para o Lote 01. 

 

• D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI – Empresa Inabilitada; 

 

Ato contínuo, passou se a análise da quinta colocada para o Lote 01. 



 
 

 

• INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS; apresentou amostra para o item 1, sendo 

REPROVADA, pois apresentou o Avental com 05 botões.  

 

Ato contínuo, passou se a análise da sexta colocada para o Lote 01. 

 

• VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - apresentou amostra para o item 1, sendo REPROVADA, pois 

apresentou o Avental com 05 botões e sem platina interna com botão para suspensão da 

manga. 

 

LOTE 01 PREJUDICADO 

 

ANÁLISE DO LOTE 02 

 

• MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA – Empresa Inabilitada; 

 

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA – Segunda colocada para Lote 02 - apresentou 

amostra para o item 2, sendo REPROVADA, pois apresentou o Colete com os bolsos 

chapados, com apenas 01 regulador lateral e sem costura dupla.  

 

 

 

Ato contínuo, passou se a análise da Terceira colocada para o Lote 02. 

 



 
 
• MCK COMERCIAL LTDA – Terceira colocada para Lote 02 - apresentou amostra para o item 

2, sendo REPROVADA, pois apresentou o Colete sem os bolsos cargo conforme memorial 

descritivo e com abertura lateral total;  

 

Ato contínuo, passou se a análise da Quarta colocada para o Lote 02. 

 

• D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI – Empresa Inabilitada; 

 

Ato contínuo, passou se a análise da Quinta colocada para o Lote 02. 

 

• INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS; apresentou amostra para o item 2, sendo a mesma 

APROVADA provisoriamente, pois falta análise de documentação de habilitação.  

 

ANÁLISE DO LOTE 03 

 

• D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI – Primeira colocada para Lote 03 - Inabilitada; 

 

Ato contínuo, passou se a análise da segunda colocada para o Lote 03. 

 

• MAFRO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELLI – Segunda colocada para Lote 

03 - apresentou amostra dos itens 1 e 4, mas a amostra foi REPROVADA, pois 

apresentou camiseta na cor preta em malha não (PV 67% de poliéster e 33% de 

viscose), sem faixa azul-marinho dia em toda a gola, punhos das mangas e bolso no 

lado esquerdo,  sendo que deveria ter sido apresentada camiseta pólo na cor 

branca, (em malha PV 67% de poliéster e 33% de viscose), com faixa azul-marinho 

dia em toda a gola, com punho nas mangas, três botões e bordado. Estando, 

portanto, em desacordo com as exigências do Edital.  

 

  



 
 

 

 

 

Ato contínuo, passou se a análise da terceira colocada para o Lote 03. 

 

• MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA – Empresa Inabilitada; 

 

Ato contínuo, passou se a análise da quarta colocada para o Lote 03. 

 

• MCK COMERCIAL LTDA – quarta colocada para Lote 03 - apresentou amostra dos itens 01 e 

04, sendo REPROVADA, pois não apresentou SILKCREN sendo nas camiseta ou até 

mesmo em um tecido para análise da qualidade.  

 

Ato contínuo, passou se a análise da quinta colocada para o Lote 03. 

 

• INEIDE APARECIDA ALVES DE BARROS; apresentou amostra dos itens 1 e 4, sendo mesma 

APROVADA provisoriamente, pois falta análise da documentação de habilitação.  

 

ANÁLISE DO LOTE 04 

 

• MAFRO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELLI – primeira colocada para Lote 

04 - apresentou amostra do item 1, sem os bolsos laterais sendo REPROVADA, pois 

deveria ter apresentado Calça confeccionada em BRIM profissional 100% algodão, cor 

azul-marinho, modelo profissional, elástico total com ajuste interno por cordão, seis 

bolsos, dois frontais, dois traseiros e dois laterais. 

 

Ato contínuo, passou se a análise da segunda colocada para o Lote 04. 



 
 

 

• D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI – segunda colocada para Lote 04 - Inabilitada; 

 

Ato contínuo, passou se a análise da terceiro colocada para o Lote 04. 

 

• MCK COMERCIAL LTDA – Terceira colocada para Lote 04 - apresentou amostra do item 1, 

sendo APROVADA. Provisoriamente pois ainda devem ser analisados os documentos de 

habilitação. 

 

ANÁLISE DO LOTE 05 

 

• CDC INDUSTRIA E COM DE BOLSAS EIRELLI EPP - apresentou amostra do item 01, 

sendo a mesma APROVADA;  

  

ANÁLISE DO LOTE 06 

 

• VIEIRAS COMERCIAL EIRELLI EPP - apresentou amostra do item 01, sendo a mesma 

APROVADA.   

 

Sem mais. 

São Paulo, 08 de agosto de 2022. 

 

 

___________________________           ________________________ 

Silvio Médici                                 Ramon Ribeiro 

 

 

 

___________________________           ________________________ 

Vanilda Moreira                                Paulo Afonso Oliveira 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II – VALORES 

 

LOTE 02 – INEIDE APARECIDA DE BARROS 

1 Colete 3/4 Orientador gola V  R$ 72,00 

2 
Colete 3/4 ACS gola V - 
APRESENTAR AMOSTRA  

R$ 75,80 

3 Colete 3/4 PAI gola V  R$ 75,80 

4 Colete 3/4 APD gola V  R$ 75,50 

5 Colete 3/4 APA gola V  R$ 75,70 

6 Colete 3/4 Gestor PAVS  R$ 75,70 

   VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 450,50 

 

 

LOTE 03 - VIEIRAS 

1 
Camiseta Poló ATA -          
APRESENTAR AMOSTRA  

R$ 52,24 

2 Camisa Poló Tec. De Manutenção  R$ 52,24 

3 Camiseta APA  R$ 39,00 

4 
Camiseta ACS -         
APRESENTAR AMOSTRA  

R$ 39,00 

5 Camiseta PAI  R$ 39,00 

6 Camiseta APD  R$ 39,00 

   VALOR TOTAL DO LOTE R$ 260,48 

 

 

LOTE 04 - VIEIRAS 

1 

Calça brim Técnico de 
Manutenção                   
APRESENTAR AMOSTRA 

R$ 67,00 

   VALOR TOTAL DO LOTE R$ 67,00 

 

 

 

 



 
 
 

LOTE 05 – CDC 

1 
Mochila azul Marinho ACS -            
APRESENTAR AMOSTRA  

R$ 56,44 

2 Mochila (cor a definir) PAI  R$ 57,85 

3 Mochila (cor a definir) APD  R$ 57,85 

4 Mochila Azul Marinho APA  R$ 57,85 

   VALOR TOTAL DO LOTE R$ 229,99 

 

 

LOTE 06 VIEIRAS 

1 
Boné Azul ACS                                
APRESENTAR AMOSTRA  

R$ 18,50 

2 Boné Verde PAI  R$ 19,00 

3 Boné Laranja APD  R$ 19,00 

4 Boné Verde APA  R$ 19,00 

  VALOR TOTAL DO LOTE R$ 75,50 

 


